
استخدام الراديو عند الناس هناك قليل جدا ، الناس ما تستخدم الراديو يف حني أن التلفاز يهتمون به   السائل :

اديو ، الذين يستخدمون الراديو للغناء كثريا يعين أنا أكلمك عن واقعة ملا أعلمه يعين نادرا ما يستخدمون الر 

ولألشياء الثانية ، واإلذاعات هناك كثرية ليست مثل اململكة إذاعة القرآن الكرمي يفتح الراديو على القرآن الكرمي 

أيضا   83قناة يعين  83فقط ، اإلذاعات هناك كثرية جدا وحصرها قد يصعب من كثرا ، يعين التلفاز عندنا 

حمصورة يعين خيّصصون قناة واحدة للّديانات واليهودّي له ساعات حمّددة والّنصراين له ساعات  كثرية لكن تبقى

واملسلم له ساعات , لكن الذين ميثلون اإلسالم هم الشيعة بل أحيانا جند الباليل وجند القادياين , لكن وجدنا 

  قيدة تكلم ما يعتقده هو .أن من أهل السنة من تكّلم على التلفاز لكنه أشعري ، إذا تلكم يف الع

وقلت هنا ال ضرورة ألّن  " الّضرورات تبيح احملظورات "طيب أنا أجبتك بناء على قاعدة فقهّية وهي أن  الشيخ :

الراديو يقوم مقام الّتلفاز لكّين فهمت منك اآلن شيئا جديدا لعّلي لست وامها فيما فهمت بناء على اإلذاعات 

ة ، نعرف أنّه ليس كل ما يذاع يف الراديو يذاع يف التلفاز ؛ فإن كانت القضية يف تلك املوجودة يف البالد العربيّ 

البالد اليت أنت تشري إليها على خالف ذلك أي كل ما ينشر يف الراديو ينشر يف التلفاز وال عكس حينذاك قد 

  و كما فهمت منك ؟جنيب جبواب سوى اجلواب السابق وقبل ذلك البّد من أن أطمئّن هل األمر كما ذكرت أ

  ليس كل ما ينشر يف الراديو ينشر يف التلفزيون ال . السائل :

  هذا هو . الشيخ :

  هذا له برامج ، وهذا له برامج . السائل :

فحينئذ أليس ما ينشر يف الراديو الّشعب كل الّشعب أو كل الّشعوب هم حباجة إىل أن ينصحوا ويفتحوا  الشيخ :

ا قلت أن ليس كل ما يذاع بالتلفاز يذاع بالراديو ؟ فلماذا إذا ال نقول أننا نستعمل الراديو ألم يعلمون كم

الراديو بدل التلفاز ؟ خبالف ما لو كان األمر كما ذكرت آنفا أنه كّل ما ينشر يف التلفاز ينشر يف الراديو وما 

  ينشر يف الراديو ينشر يف التلفاز حينئذ خيتلف احلكم متاما .

الحظنا شيخنا هناك بالنسبة لألمور الدينية يهتّم الناس بالّتلفاز ، هلذا السبب رّكزت الكنائس  الذي السائل :

وخاّصة يف أيّام األحد على أن تضع يعين أشهر قساوستهم بل وأحلنهم ساعات طويلة جدا يف حني أن هذا 

ئّي ليس كالسامع ، وهذا أبلغ القّسيس يستطيع أن جيلس على الراديو ويتكلم لكنه ال يريد ألنه يعلم أن املر 

فيستخدمون هذه اآللة اخلبيثة أي نعم ، واملشاهد والواقع الذي نعيشه أيضا أن الّناس اهتمامهم يف الراديو ال 

يهتمون له إال للغناء فقط حىت أبناء املسلمني الذين يعين الذين هجروا أو تركوا الّصالة وفعلوا ما فعلوا يهتّمون 

الغناء فقط ؛ لكن لو جلسوا وراء مثال أضرب لك مثال أنا سّجلت شريط فيديو على  بالراديو من ناحية



التلفزيون بكيفية الصالة كما ذكرمتوها يف كتاب صفة صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم من تكبريها إىل تسليمها 

يف لو عّلمتهم الصالة  فجاء الناس يقولون حنن نعرفك ورأيناك على التلفزيون وقمت بأشياء ما عرفناها من قبل

  ...على الراديوا أنا أعرف أم 

  ال ، بس هذه مسألة ختتلف أنا أقول هذا الذي فعلته هناك جيوز أن تفعله هنا ؟ الشيخ :

  تبقى الوسيلة هي هي التلفزيون . السائل :

ال مناسك احلج مهما ال خيتلف األمر ؛ ألن الصالة عبادة عملّية مهما تكّلمت فيها نظريّا كاحلّج مث الشيخ :

فما الذي يستفيده اجلمهور من أن يرى احملاضر الفالين هو فالن والّصوت هو الّصوت الذي ...تكلمت فيها

يسمعه من الراديو ، التلفاز فقط أنّه يرى الّشخص ؛ أنا قلت لك سلفا الشك أن بروز الشخص جبسده وصوته 

معا من أن يقتصروا على أن يسمعوا الّصوت دون أن يروا معا أقوى يف الّتأثري على املشاهدين والّسامعني 

الّشخص ، أنا أعرف هذا ولكن هل هذا من املسّوغات الرتكاب ما أصله حمّرم ؟ اجلواب ال ، إذا يكفي أن 

نستعمل الراديو ، انا معك أخريا لو فرضنا أن الراديو انقلب إىل الّتلفاز شايف كيف ؟ حبيث أّن التلفاز يقوم 

 الوظيفة األوىل هي وظيفة الراديو ومل يبق لتلك الّدولة راديو ألن التلفاز أغناهم عن ذلك ؛ والوظيفة بوظيفتني

الثّانية اراءت السامعني الصوت شخص احملاضر أو املتكّلم حينذاك أقول أنشر الّدعوة بطريق الّتلفاز , أما مادام 

وليس يف الدائرة الضيقة وهي املسجد حينئذ ال نقول الوسيلة األوىل موجودة و ممكن نشر الدعوة بأوسع دائرة 

  نسمح إلخواننا املتحّمسني يف نشر اإلسالم أن يستعملوا وسيلة الكّفار اّليت ا ينشرون دعوة الكفار .

يف بعض املؤمترات اّليت حتدث عندنا بني السلفيني أيضا يكونون قد جّهزوا عّدم من الّتصوير لكن  السائل :

  ض أنين دعيت إللقاء حماضرة يف تلك املؤمترات هل أحاضر وهذه األجهزة موجودة أم ؟أقول افرتا

  حتاضر لكن بشرط ، بشرط أن ال ينشروا الصور . الشيخ :

  وإذا امتنعوا امتنع ؟ السائل :

أي نعم ، وهذا ما وقع يل يف سفريت السابقة حيث دعيت يف جّدة هليئة اإلغاثة واألجهزة موجودة ،  الشيخ :

فأرادوا يل أن أتكّلم  قلت نعم لكن بشرط عدم الّتصوير هذا ألّنين من قبل حضرت بعض التسجيالت منها 

  فيديو نشروا فيه أهل اخلطباء من الضفة شيخ واهللا نسيت امسه .

  لعله حسن أبو شقرة ؟ السائل :

  نعم ؟ الشيخ :

  حسن أبو شقرة . السائل :



يتكلم قلت أنا سأكون مثله يعين عجوز مثلي وما أعجبتين هذه سوف أصف لك ؛ ألين ملا مسعته  الشيخ :

الّصورة بالرغم أنه هي ما يف ضرورة إلذاعتها فأخذت من هذه الّصورة عربة جديدة مع أين آخذ من قبل طبعا ، 

فلما أرادوين أن أجيبهم وما أدري من كان من إخواننا معي ، أنت هل كنت معي ؟ كوّيس أنا حباول أستحضر 

ضرت اسم هذا الشيخ الذي نشروه يف الشاشة الكبرية وكنت أرى محرة لسانه وهو يتكلم كأنه أجذب أو هل ح

  ما شابه ذلك وهو على الشاشة الكبرية هل حفظت امسه ؟

  سائل آخر : ال .

  املهم اشرتطت عليهم فقبلوا الشرط وانتهى األمر . الشيخ :

  قليد والتعّصب ؟عبارة الطحاوي ، ماذا يقول يف ذّم التّ  السائل :

  أبو جعفر الطحاوي ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  سائل آخر : الّسالم عليكم .

وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته أهال وسهال مرحبا اآلن فهمت أو كدت أفهم , لعّلك تعين ما قلته  الشيخ :

  صباحا اليوم ؟

  نعم . السائل :

  فهذا معناه .  يمة تقاد "" ال فرق بني مقّلد يقّلد وبني  الشيخ :

  أظن أنه قال ال يقلد إال غيب أو عصيب . السائل :

  أي نعم فيه لفظة عصيب أي نعم . الشيخ :

  أنا رأيت أهل التعصب من املذهب احلنفي شيء رهيب . السائل :

( يح ولو أّن احلديث ضعيف السند لكن املعىن صح ( اذكروا محاسن موتاكم )معليش يا شيخ لكن  الشيخ :

أبو جعفر الّطحاوي نعم مقّلد ويغلب عليه الّتقليد ويدافع  ال تسبوا األموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قّدموا )

  عن املذهب دفاع املقّلدين ولكن هو خري من كثريين .

  هل هو أعلم من أبو حنيفة يا شيخ ؟ السائل :

ف املذهب يف عشرات املسائل لكن أنا يف الواقع أقول لك هو خري من كثري من املقّلدين بدليل أنه خال الشيخ :

أريد من إخواننا الّدعاة إىل الّسّنة أن يعرفوا بطبيعة البشر وأن ال يالحظوا صعوبة اإلنفكاك عن العادة وعن التقليد 

إال بعد جهد جهيد و زمن مديد ، لعّلك تشاركين يف إّطالعك على علم أيب احلسنات الّلكنوي وأنّه من نوادر 



نفية يف اهلند اّلذين تأثّروا مبنهج أهل احلديث واختاروا كثريا من املسائل اّليت خيالفون فيها أئمتهم وأنّه مات ومل احل

يكتب له أن يعيش حياة طويلة ، ويف اعتقادي لو أتيح له ذلك لكان رأسا يف الدعوة إىل احلديث وأهل احلديث 

" أعجلته املنّية يقولون وما أدري هذه العبارة هل تصح أن تقال  هناك يف اهلند حيث كان يقيم رمحه اهللا لكن كما

فلم يتح له أن يستمّر يف هذا الّنقد العلمي يف غزارة علمه ألصبح يف رأيي خريا من اّلذي جرت بينه وبينهم  "

جب مناقشات طويلة وهو صديق حسن خان , فإذا إذا رأينا أبا جعفر الّطحاوي وأمثاله متمّسكني باملذهب في

هذا اجلمود املذهيب ليس باألمر الّسهل أبدا ؛  ...أن نعرف أن هذه طبيعة البشر وأن التخّلص من آثار بل ومن 

" شرح فإذا وجدنا أبا جعفر خيالف مذهبه يف عشرات املسائل يف كتابه الذي تتجّلى فيه تعّصبه ملذهبه وهو 

حنيفة واإلمام حمّمد وأيب يوسف اتباعا للحديث ؛ فأنا  ففي هذا الكتاب نفسه يقّرر خمالفته أليب معاين اآلثار "

أعّلل بأنّه مل خيرج عن التقّيد باملذهب إىل حد كبري كما هو الشأن يف ابن تيمية وابن القيم حيث خرج عن 

الّتمّسك باملذهب احلنبلي إىل أبعد احلدود , لكن مع ذلك بقيت هناك رواسب كثرية وخباّصة بالنسبة البن القيم 

ث بقيت فيه رواسب تصّوف ، كان قد تتلمذ فيما يبدوا لنا على بعض املشايخ الصوفّية هناك ولذلك جتد منه حي

التصّوف ال جنده يف ابن تيمية , وأنا شخصيا ال ألومه ألن اخلالص من هذه الّرواسب ليس باألمر الّسهل أبدا ؛ 

، عامل باحلديث على طريقة أهل احلديث وجيمع خالصة الكالم أّن أبا جعفر الّطحاوي هو رجل عامل بالّسّنة 

الطّرق واأللفاظ ويبين عليها أحكام شرعّية ويف كثري من األحيان جيتهد وال يقّلد ؛ لكن أكثر األحيان مع األسف 

هو حنفّي املذهب , فإذا إذا ذكرنا سّيئاته ذكرنا أيضا معها حسناته ولكن أنصح يف سبيل إجياد شيء من 

ي بيننا وبني املخالفني لنا أن ال ندندن حول الّسّيئات وإّمنا نكثر من الّدندنة حول احلسنات ، الّتقارب الفكر 

وحينما نضطّر إىل أن نذكر أّن هذا الّرجل مع فضله وعلمه ظّل جامدا على تقليده ألكثر املسائل نفعل ذلك 

ا يف بعض اجللسات العلمّية جيب أن ألننا ال نريد أن حنايب أحدا ولكن نريد كما أشرت أنت آنفا ، عفوا قريب

نستعمل الّسياسة الشرعّية ، ومن سياستك أن متنع صاحبنا أن يسّجل كالما لك ,  هذه سياسة شرعية ال بأس 

فيها إذا ما وضعت موضعها كذلك ألن احلقيقة أنا أخشى من اإلفراط والتفريط أن يتوّطن إخواننا الطالب 

عن يف املخالفني لنا يف كثري من املسائل بينما هم يسلكون معنا يف اخلّط الناشئون على الغمز والّلمز والطّ 

األساسي وهو اتّباع الكتاب والسنة لكن خيتلفون عّنا أّم ال يزالون مقّلدين وأنا كما يقولون عندنا يف سوريا العبد 

فّي وإمنّا ربنا عّز و جّل أنقذين الفقري أنا أعرف ملاذا أنا منسجم معكم كثريا ، ألّين ما عشت حتت توجيه عامل حن

بفضل من عنده ونّشأين نشأة علمية خاصة ، فما عرفت الّتمذهب إال يف أول حيايت العلمية ، قرأت على والدي 

رمحه اهللا وعلى غريه من بعض مشايخ احلنفية مثل مراقي الفالح ، مثل القدوري وحنو ذلك ؛ لكن سرعان ما ريب 



ها كما ترون لكين أتصّور لو كنت قد نشأت على املذهب احلنفي سنني طويلة مث هداين إىل السنة وعشت علي

جاءين الفتح بعد لئي الكتاب والّسّنة كما نفعل حنن مع الّناس اليوم هات حىت يرجع ويعود إىل الصواب باملائة 

رأينا إنسانا يف  مخسني أو ستني صعب جدا هذا ؛ ولذلك فأنا أعتقد أنه ينبغي علينا أن نكون قنوعني إذا ما

اخلطوة األوىل وافق معنا على الكتاب والّسّنة ، املقصود أردت أن أقول لو التقينا مع بعض هؤالء املقّلدين أو 

الّصوفّيني املنحرفني أو األشاعرة أو املاتريدّيني فاستجاب لنا أن هذا الكالم هو احلق ، الكتاب والسنة وال شيء 

دته اليزال على حنفيته ؛ فأنا أقول جمرد أن تسمع منه هذا اإلعرتاف على التعبري لكن أنت تراه ال يزال على عقي

اضحك يف عبك إذا ما وافق معك على هذا األصل الصحيح ؛ لكن بعد ذلك  " اضحك يف عّبك "السوري 

الّتمّسك تابعه باملوعظة والتذكري و و إىل آخره ، مث ما حصلت منه من احنراف عّما كان عليه من التمذهب إىل 

بالكتاب والسّنة فهذا نور على نور ؛ أّما أن يصبح سلفّي العقيدة واملنهج العلمّي قصرا ما بني عشية وضحاها 

هذا أمر مستحيل واملثل بني أيدينا أن نرى جهد الّنّيب صّلى اهللا عليه وسّلم وتعبه مع أصحابه ولنضرب على ذلك 

اهللا عنه كم كان عدّوا شديدا ضّد الّدعوة وكم كان حياول أن يفنت اخلليفة الثّاين الراشد عمر بن اخلطاب رضي 

  الّناس عن الّدعوة إىل أن حان األوان وأسلم عن قناعة مث كان من أقوى الناس يف دين اهللا تبارك وتعاىل .

  وأعّز اهللا به اإلسالم ، ما زال اإلسالم عزيزا منذ أسلم عمر . السائل :

  ن مسعود رضي اهللا عنه ، نعم , الشاهد .أحسنت ، هذا قول اب الشيخ :

  سائل آخر : الّسالم عليكم .

وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته , أنا أقول لبعض إخواننا أضرب هلم مثال وهذا املثال اآلن أذكره  الشيخ :

وكيدا ألضرب به عصفورين حبجر واحد كما يقولون عندنا عصفورين حبجر واحد ، أّوال تنبيها للحاضرين وت

لصعوبة إرسال الّناس ونقلهم عن عادة من العادات مع أّم مسلمون ومتعّبدون هللا رب العاملني ولكّنهم اعتادوا 

عادة فمن الّصعب جّدا جّدا أن حييدوا عنها وحينما سنذكر هذا املثال أو نذكر هذا املثال وسنذكره أيضا , نذكر 

أرسل إىل العرب اّلذين كانوا يعبدون األصنام وكانوا على أخالق عظمة النيب صّلى اهللا عليه وآله وسلم اّلذي 

معروفة سّيئة من وأد البنات ومعاقرة اخلمور وحنو ذلك ، كيف استطاع عليه الّصالة والّسالم أن ينقل هذه األّمة , 

زة للّرسول صّلى األّمة العربية من الضالل إىل اهلدى ؟ من الشرك األكرب إىل التوحيد إىل آخره ؛ هذه وحدها معج

اهللا عليه وسلم إذا ما قسناها بالدعاة اآلخرين املثال هو وإخواننا األردنيون يعرفون ذلك ، تعرفون صديقنا أبو 

مالك حممد شقرة هو إمام مسجد هناك يسّمى مبسجد صالح الّدين وهو من أوائل اّلذين استجابوا للدعوة 

يف مجلة ما عرف من الّسنة اّليت خفيت على كثري من املصّلني وهنا الّسلفية واحلمد هللا رب العاملني هناك وعرف 



القصد بالّتذكري ، احلديث املعلوم لديكم ممّا أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهما من حديث أيب هريرة رضي 

ين المالئكة ( إذا أّمن اإلمام فأّمنوا فإنّه من وافق تأمينه تأماهللا عنه قال قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

املشاهد اآلن يف العامل اإلسالم كله وهذه البالد من هذا العامل ال يكاد اإلمام يتم  غفر له ما تقّدم من ذنبه )

قراءة اآلية األخرية من الفاحتة ال يكاد يسكن نون وال الضاّلني إّال واملسجد ضّج بآمني واحلديث يقول إذا أّمن 

يث مبعنيني إذا أّمن أي شرع ، إذا أّمن إذا فرغ وإذا أخذنا القول الثّاين يف تفسري فأّمنوا والعلماء يشرحون هذا احلد

اجلملة هذه يظهر تباين التطبيق هلذا احلديث واخلطأ فاحش جدا وإذا أخذنا القول األول وهو اّلذي اطمأنت 

ة متاما هذا هو العصفور نفسي إليه أخريا إذا شرع اإلمام بآمني فاشرعوا أنتم بآمني مع ذلك فاملخالفة متجسد

الواحد وهو تنبيه إخواننا الطالب أّوال لريبّوا أنفسهم على هذه املالحظة فال يسبقوا اإلمام بكلمة آمني إالّ بعد أن 

يسمعوا تأمني اإلمام وال يستعجلّن أحد فيقول وإذا كان اإلمام ال يؤّمن جهرا كاحلنفّية مثال هذا له حكم آخر ، 

عصفور األّول ؛ العصفور الثّاين أخونا أبو مالك إىل هذه الّساعة منذ سنني وهو حياول أن يرّيب الّشاهد هذا هو ال

الّناس القليلني اّلذين يصّلون يف مسجده ويف كّل صالة مجعة فضال عن بقّية الّصلوات اخلمس ينّبه النّاس هذا 

وكأنّه ما تكلم ,أقول إلخواننا صراحة  ضالّين ))(( وال الالتنبيه بإجياز ويذّكرهم باحلديث ومع ذلك بأّول ما يقرأ 

انظروا ما أصعب إرشاد الّناس ونقلهم من عادام وتقاليدهم إىل الّصواب وعليكم الّسالم ورمحة اهللا وبركاته , 

م إذا وّسعنا فإىل اآلن جتد الّناس مع تكرار الّتنبيه والّتعليم والّتوجيه ما استقاموا على الّسنة يف هذه اجلزئّية فما بالك

دائرة الّتعليم والّتذكري يف العشرات ومئات املسائل واهللا هذه الّدعوة حتتاج إىل صرب أيّوب عليه الّسالم وال أقول إىل 

عمر نوح عليه الّسالم اّلذي لبث يف قومه ألف سنة إّال مخسني عاما ألّن هذا خالف سّنة اهللا عّز وجّل يف خلقه 

ن صبورا ، ومن الّصرب أن نستعمل احلكمة والسياسة كما أشرمت أنتم يف بعض  لكن حيتاج الّداعية أن يكو 

كلماتكم مع هؤالء املخالفني وأن نتلطف معهم وال أن حنّقر علماءهم بينهم فيظّنون بنا ظّن الّسوء ولذلك فمثل 

 العدول عن اجلمود هذا أبو جعفر الطحاوي أنا أمتىن أن يكون احلنفّيون كّلهم قدميا وحديثا مثله يف العلم ويف

على التقليد املذهيب يف بعض املسائل , هذه نعمة كبرية ومع ذلك األمر كما قيل وكانوا إذا عدو قليال فصاروا 

  اليوم أقل من القليل فصاروا اليوم .

  سائل آخر : أحسن من القليل .

والدعوة إليها باحلكمة واملوعظة احلسنة . أي نعم فنسأل اهللا عّز وجّل أن يهدينا وأن يوفّقنا التّباع الّسنة  الشيخ :

  نعم .

  ومع ذلك يا شيخنا لو رأيت العجائب يف سرعة التحّول على الباطل يف بعض الّناس السائل :



  آه الشيخ :

  يعين لو عاش عمرا مديدا على خطأ مثّ إذا قيل له قال اهللا قال رسول اهللا ينتهي هذا اخلطأ بسرعة . السائل :

  هللا .احلمد  الشيخ :

يف املساجد الحظ عليهم أخطاء يف  ...رأينا يف كشمري العجائب يا شيخنا يعين الشيخ عبد الّرزاق  السائل :

  الصالة وغريها فاملالحظة الواحدة تلقيها ينتهي كل شيء .

  بس هذا الشّك ال يكون متفّقها التفّقه اخللفّي يكون مازال مخري فطري . الشيخ :

هلم صحيحة أهل احلديث أصلهم التمسك بالكتاب والّسنة يعين األصل صحيح فإذا ال هؤالء أصو  السائل :

  ...قلت قال اهللا قال رسول اهللا فهم مهيئون هم للتغيري بسهولة أيضا 

  بارك اهللا فيك جزاك اهللا خريا . الشيخ :

وهم يدّرسون فيما يدّرسون أن بعد اجلامعة أيّامها أرسلنا إليهم مالبس فجئنا  ...ذهبنا إىل املدارس أّول  السائل :

الّسلفية يف العقائد كتب التوحيد ال وجود هلا البن تيمّية وحممد بن عبد الوّهاب ال وجود هلا أبدا وعمدم يف 

العقيدة العقيدة النسفية فأستذركنا هذا وقلنا كيف هذا املنهج أنتم تزعمون أّنكم أهل احلديث وأّنكم سلفّيون 

ية ّمث ما عندكم من السلفية شيء بل عندكم ضّدها وهي العقيدة النسفّية طبعا فيها فأين مرجعكم من السلف

املقبول وغري املقبول ّمث هذا املنهج بني أيديكم خذوا ما شئتم من الكتب وخالص األمور متشي وغّرينا املنهج 

لّتدمريّة كتاب الّتوحيد وفتح وجئنا بكتب التوحيد البن تيمّية وحممد بن عبد الوّهاب والطحاويّة والواسطّية , ا

  ايد ، ومشت راحت اجلامعات اهلنديّة تغّري فورا إىل الّسلفية تغّري فورا أصوهلم صحيحة .

  احلمد هللا . الشيخ :

احلمد هللا , بعدين بس اجلماعة بعدين يربدونن ملا تقول هلم هذا الكالم ، يروحوا ينامون عن الدعوة قل  السائل :

لوا إىل الدعوة بس تكون األخالق طّيبة أليس كذلك ؟ فالشيخ ما يبغى يربّدكم خليكم رجال هلم اصربوا وواص

  . ...شّغالني لكن باحلكمة واألدب 

السؤال اآلن بّينت أنّه البّد من استعمال احلّكمة من املدعو والصرب عليه أحيانا اإلنسان الّداعية يقوم  السائل :

  بأمرين ، األمر األّول التنبيه

  األمر األّول ؟ شيخ :ال

يعين ينّبه ويبني احلّق للّناس مثال التحذير من أهل البدع وكذا وكذا إىل آخره , األمر الثّاين أنّه لو صح له  السائل :

بدعّيا أتى من هذا القبيل يستعمل معه أّوال الّلني حّىت إذا رآه مكابرا يطّبق طريقة أهل الّسنة من عدم جمالسته إىل 



الحظ واّلذي الحظناه أن بعض اّلذين يشّذون عن املنهج الّصحيح منذ أن يسمعون بك أّنك حتّذر ال آخره ؛ امل

تراه فكيف اآلن التوفيق ما بني القول أّن اإلنسان البد أن جيالسهم وكذا وكذا وبني أّنك تصدع باحلّق للبيان 

  للّناس اآلخرين ؟

يشمس عنك مشوس البغل ال يقاس عليه الّناس اآلخرون أنا ما فهمت منك أّن هناك تناقضا اّلذي  الشيخ :

  اّلذين ينبغي عليك أن تصدع هلم باحلّق فما فهمت أّن هناك تناقضا .

هو يا شيخ اّلذي الحظناه أن البعض من أجل الطريقة الثّانية وهي احلكمة مع املدعو يريدون اسكاتك  السائل :

  هذا منتشر عند الدعاة اآلن .عن بيان احلّق من أجل أن تأتيهم يعين بسهولة 

(( يا أيّها اّلذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضّل إذا طيب أنت تذكر معي قوله تعاىل  الشيخ :

فأنا إذا كنت أدعو أّوال إىل دعوة احلّق ، وثانيا باحلكمة و املوعظة احلسنة لكن أنت وال مؤاخذة   إهتديتهم ))

مة وأن أصدع باحلّق فما اّلذي يضّرين ؟ أي يف اية املطاف وباختصار الكالم كمثال تريدين أن ال أستعمل احلك

مايل وللّناس املهم أن أعرف أنا هل مجعت بني الّصدع باحلّق والّدعوة إىل هذا احلّق باحلكمة واملوعظة احلسنة أم 

مل احلكمة وأتلّني ا حىت ال ؟ فإذا أنا مل أمجع قد أصدع باحلّق وال أستعمل احلكمة وهذا موجود , وقد استع

أضّيع الصدع باحلّق فإذا ال هذا على صواب وال هذا على صواب وإّمنا الّصواب أن جنمع بني الّدعوة إىل احلّق 

وبني احلكمة واملوعظة احلسنة , أّما زيد من الّناس أو مجاعة من الّناس يريدون مّنا باسم احلكمة أن ال نتحّدث 

بال شّك ليس من احلّق يف شيء ؛ فإذا جنمع بني األمرين وجناهد أنفسنا على هذا  وأن ال نصارح باحلّق هذا

  اجلمع بني احلّقني ، حّق الّدعوة وحّق استعمال احلكمة واملوعظة احلسنة ، تفّضل .

  سائل آخر : كثريا من خصوم املنهج الّسلفي دائبني يف اهلجوم على املنهج الّسلف وعلى رموزه كما يقال

  وعلى ؟ الشيخ :

  رموزه . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

  من أئمة الّسلف كابن تيمّية وابن القّيم وحممد بن عبد الوّهاب . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

ودائبون يف العمل ال يفرتون ومع دأم هذا ال نسمع صيحات وال ضجيج حول هذا العمل املاكر لكن  السائل :

ّدى هلذا التّيار اخلطري بشأن الرّد تأيت االنتقادات أنتم مثال يعين إعتدى عليكم إذا يعين بلغ السيل الزبا , تص

فالن دافعتم ومسعتم الصيحة عرفتم هذا يف سوريا ؟ صيحات ذا األسلوب الشديد والبد من احلكمة والبّد من 



حن نرى هذه الطائفة دائبة ال اللني وال بّد من الّصرب ألّن األعداء بعثيني وشيوعيني وناصريني و و إىل آخره , فن

تفرت يف مؤلّفات ، يف تعليقات ، يف كذا وكذا فماذا نصنع ؟ هل من احلكمة أن ال نقدح يف شيوخهم أبدا 

ونسعى يف بيان احلّق بدون هذا األسلوب ؟ أو أيضا كجزء من الدعوة البد أن نتصّدى هلذا التّيار فنبني ما فيه 

 هل جنمع بني األمرين أو نرّجح جانب السكوت ومنضي يف دعوتنا هكذا من ظلم ومن عدوان واحنراف ؟ يعين

  هادئني ونسكت عن هذه املوجات ونظّل ماشني ؟

ال ما يكفي هذا ، البّد من اجلمع بني الدعوة إىل احلّق والّرّد على اّلذين يبطلون وحياربون احلّق والّدعاة  الشيخ :

  ابق الّصدع باحلقّ واسعتمال احلكمة واملوعظة .إليه وهذا أمره واضح جّدا من كالمنا السّ 

  سائل آخر : أصبح يف مفهوم الّناس أّن هذا ليس من احلكمة .

  ليس أيش ؟ الشيخ :

  ...ليس من احلكمة املناقشة  السائل :

وكلنا يعلم  رجعنا إىل الّناس ما لنا وللّناس علينا أن نعرف احلّق وأن نتقّرب إىل اهللا عّز وجّل بالدعوة إليه الشيخ :

(( والعصر إّن اإلنسان لفي خسر إال اّلذين آمنوا وعملوا الّصالحات قوله تبارك وتعاىل يف سورة العصر 

علينا أن ندعوا إىل احلّق وأن نصرب على ذلك وال نكّل وال منّل مهما تأّلب  وتواصوا بالحّق وتواصوا بالّصبر ))

شّدد وإىل رمبا إىل اخلروج وحنو ذلك ال يهّمنا إذا كان ربنا عّز وجّل يقول األعداء علينا ورّدوا علينا ونسبونا إىل التّ 

ترى ما نسبتنا حنن اّلذين نزعم  (( ما يقال لك إّال ما قد قيل للرسل من قبلك ))لنبيه صلى اهللا عليه وسلم 

ّالل يتكّلمون عادة يف الّرسل أنّنا دعاة ما نسبتنا إىل نبّينا عليه الّسالم ؟ ال شيء يذكر ، فإذا كان الكّفار والضّ 

ومنهم نبينا صّلى اهللا عليه وسّلم فإذا حنن جيب أن ّيئ أنفسنا أنّنا سنسمع من اّلذين ضلوا كالما كثريا البّد من 

(( إنّما يوّفى الّصابرون أجرهم بغير حساب أن يئ أنفسنا هلذا وأن نصرب على دعوتنا لنؤجر كما قال تعاىل 

  ن .واهللا املستعا ))

  جزاكم اهللا خريا . السائل :

  و إيّاكم . الشيخ :

شيخنا الرّد على الكتب املنحرفة وتتّبع األقوال املنحرفة يف بعض الكتب وإن كانت الكتب يف مجلتها  السائل :

ة مفيدة يراه كثري من بعض الّدعاة املعاصرين أو من اّلذين ينتسبون إىل الّدعوة يف هذا العصر باجلماعات املختلف

  يرون أن تتّبع هذه الكتب يعين مضيعة للّدعوة وضياع ويعين .

  وأنّه من القشور . الشيخ :



  نعم . السائل :

  أي نعم . الشيخ :

، هذا مما يواجهنا حقيقة دائما حىت من بني بعض إخواننا اّلذين هم من أهل العقيدة أصال وأثّرت فيهم  السائل :

الكشف عن مثالبها وتزييف ما فيها من باطل يرون أن هذا إضاعة وقت بعض املناهج فريون تتّبع هذه الكتب و 

  ال فائدة فيه بل يراه بعضهم من تتبع عورات الّناس .

  اهللا أكرب ! اهللا املستعان . الشيخ :

  أريد أن أعود إىل نقطة تكّلمتم عنها يف الّصباح حول صيام يوم الّسبت ؟ السائل :

  تفّضل بس بشرط واحد ما ميّل الّناس . ما شبعنا يف هذا ؟ البأس الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  أيوه تفضل . الشيخ :

  أنا فهمت من كالمكم أنّه ال ينبغي صيام يوم الّسبت إالّ يف رمضان ؟ السائل :

  ال ليس إالّ يف رمضان . الشيخ :

  ...ال امسح يل حىت أكمل  السائل :

  لك ال فمعىن أن هذا الفهم ليس صحيحا .ال ال تعمل حماضرة أنا أقول  الشيخ :

  حسنا . السائل :

فإذا تريد أن تعمل حماضرة على شفا جرف هار ؟ هذا الفهم ليس صحيحا ألّن النيب صلى اهللا عليه  الشيخ :

فاآلن أنا أسألك رجل عليه قضاء أيّام من رمضان  ( إّال فيما افترض عليكم )وآله وسلم قال بلسان عريب مبني 

.  

  هذا مفرتض طبعا . ئل :السا

  طّول بالك لكن ليس رمضان ال يصوم يف رمضان الشيخ :

  يف مفرتض . السائل :

  ...طّيب هذه واحدة واألخرى رجل نذر على نفسه نذرا  الشيخ :

  أي نعم . السائل :

  هل هذا رمضان ؟ نعم . الشيخ :

  سائل آخر : وآخر عليه صيام شهرين متتابعني .



   ظروف كثرية أليست هذه ظروف ؟هذا هو يعين الشيخ :

  يعين فيما عدا املفرتض ؟ السائل :

  نعم . الشيخ :

  فيما عدا املفرتض ؟ املفرتض يعين ؟ السائل :

  ( إالّ فيما افترض عليكم )هذا ليس كالمي هذا كالم نيب اجلميع  الشيخ :

  حسنا . السائل :

  ا قلت هذا أّوال وإّمنا هذا فهم منكلكن أنت استجعلت علّي إالّ يف رمضان قلت أنا م الشيخ :

  حسنا . السائل :

  وهو يف نفسه خطأ كما عرفت اآلن طيب تابع الكالم . الشيخ :

  يعين إذا مثال وافق يوم الّسبت يوم عرفة أو يوم عاشوراء . السائل :

  ساحمك اهللا ، ترّجعنا ختّلينا رجعّيني كما يقولون , يضحك الشيخ رمحه اهللا  . الشيخ :

  بس لو توسع صدرك جزاك اهللا خريا . سائل :ال

  هذا كالم جرى هناك وسوف تضطرين إىل أن أعود لنفس اجلواب أيضا اّلذي سبق هناك . الشيخ :

  ال أبدا وإّمنا خمتصرا . السائل :

  أه تفضل يلي ما يأيت معك تعال معه تفضل . الشيخ :

  جزاك اهللا خري يا شيخ . السائل :

  تفضل . الشيخ :

فتواك وكلمتك مسموعة و لك قبول وأشياء ال تنكر فأقول إذا وافق يوم الّسبت يوم عرفة أو يوم  ئل :السا

  عاشوراء أو من أيّام البيض أو ستة من شوال ال ينبغي أن يصام ؟ أهكذا ؟

  مائة هكذا . الشيخ :

 يف حديث عائشة أحسنت , طيب كنت أتذكر حديثني يف هذا فأوّد أن توّضح وجه الّتعارض يعين السائل :

رضي اهللا عنها أنّه عليه الّصالة و الّسالم كان يصوم ثالثة أيّام من كّل شهر الّسبت واألحد واإلثنني ويف الّشهر 

  اآلخر يصوم الّثالثاء واألربعاء واخلميس وهذا حّسنه الرتمذي لكن ال معرفة يل بتدقيق اإلسناد .

  نعم . الشيخ :

ث ابن عّباس عن أم سلمة أّم سألوها عن صيام رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله احلديث الثّاين حدي السائل :



فأنكروا على كريب اّلذي نقل إليهم رواية أّم سلمة وقاموا بأنفسهم  ( كان يصوم الّسبت واألحد )وسّلم فقالت 

وكاين ابن حّبان وصّححه كما يقول الشّ  ( إنّه كان يصوم الّسبت واألحد مخالفة للمشركين )وسألوها فقالت 

  وابن خزمية واحلاكم ووافقه الّذهيب فأنا أشكل علّي هذا احلديث .

  حّق لك اإلشكال . الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

  ومل حيّق لك أن تنسب إّيل ما مل أقل . الشيخ :

  آسف كلمة رمضان يف حكمها ويف معناها . السائل :

مر فاجلواب فعال يعين يؤخذ من أجوبيت الّسابقة على غري هذا احلديث , طّيب أّما أّنك أشكل عليك األ الشيخ :

لكن يف كثري من األحيان الّناس أو بعض الّناس ال يهتّمون بالقواعد وباألصول ولذلك فهم يريدون جوابا عن كّل 

ديث جويرية فرع وعن كّل حديث واآلن أنا أذّكرك مبا جرى هناك حينما تفّضل بعض املشايخ الفضالء وجاء حب

  ...وأنت حاضر 

  أيوه . السائل :

  كان جوايب هذا احلديث يبيح صيام يوم الّسبت , صّح ؟  الشيخ :

  إي نعم . السائل :

طيب حديثك األّول والثّاين يبيح صيام يوم السبت ، هل مسعت جواب عن ذاك احلديث ؟ فأقول لك  الشيخ :

عته عن حديث جويرية هو عني اجلواب عن حديث أم سلمة اآلن باختصار قد يتلوه التفصيل اجلواب اّلذي مس

وعن حديث األّول اجلواب هو هو نفسه مع شيء من التحفظ سأذكره فيما بعد لكن أريد أن أذكر حضرتك 

  بأّن ذاك اجلواب هو اجلواب .

  نفس اجلواب . السائل :

أّنك رغبت أن نعود القهقرى وأن نعود  هو اجلواب مبعىن هذا هو الّشرح اّلذي قد نضطّر إىل ذكره مادام الشيخ :

  رجعيني إىل الوراء .

  شيخنا إذا كان اإلخوة هلم رغبة . السائل :

  معليش . الشيخ :

  يقول بإجياز . ...شيخ  السائل :

  يقول إش ؟ الشيخ :



  بإجياز . السائل :

و هذان احلديثان كحديث طيب جزاه اهللا خريا نقول اآلن بإجياز هذه األحاديث اّليت ذكرا اآلن أ الشيخ :

جويرية ما أتينا بشيء جديد سوى أنّنا زدنا يف العدد فصارت األحاديث املبيحة بدل حديث واحد هو حديث 

جويرية صار اموع ثالثة أحاديث وكّل هذه األحاديث الّثالثة تدخل يف دائرة إباحة الصيام املختلف فيه , أال 

كالم اّلذي أقوله اآلن مسّلما به وال أظن أحدا يناقش به فإذا اجلواب سبق وهو صيام يوم الّسبت وإذا كان هذا ال

عن هذا ألنّه ال فرق بني حديث جويرية من حيث أنّه دّل على إباحة صيام يوم الّسبت وال فرق بالّتايل بني 

األّول كان حديث أم سلمة ألنّه دل على نفس الّداللة ، وأخريا احلديث الثّالث فما كان جوابا عن احلديث 

جوابا عن احلديث الثّاين وما كان جوابا عن احلديث الثّاين كان جوابا عن احلديث الثّالث وأخريا ذاك اجلواب هو 

جواب عن األحاديث الّثالثة ، هذا من حيث تطبيق علم أصول الفقه أّن احلاضر مقّدم على املبيح وضربنا أمثلة 

ن حيضرون جمالس العلم قال ملا مسع املثل اّلذي ضربته لكم وأنتم تقريبية وبعض من على ميينك من األفاضل ممّ 

مجيعا حاضرون افرتض أنّه جاء يوم االثنني أو يوم اخلميس يوم عيد فهل تفّضل صيامه مبا فيه من الفضيلة ؟ أم 

يد ؟ صرّح تؤثر ترك هذا الّصيام ألنّه صادف يوم عيد وقد ى الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم عن صيام يوم الع

بعض األفاضل احلاضرين واهللا هذا املثال يقنعنا متاما وقد كّنا من قبل نقول خالف ما يقوله الشيخ أّما اآلن فهذا 

املثال مثال واضح جّدا ألنّه إذا تعارض حاضر ومبيح قّدم احلاضر على املبيح لعّلك تذكر معي أّن هذا الكالم  

  ...كله جرى يف تلك اجللسة 

  م .نع السائل :

اآلن ما اّلذي استفدناه والمؤاخذة من أّنك ضممت إىل احلديث األّول حديث جويرية حديثني آخرين  الشيخ :

ومها كاألّول ؟ كلهم داخلون يف موضوع اإلباحة وحينئذ فالقاعدة كما ذكرنا إذا تعارض حاضر ومبيح قّدم 

ديثية حديث ابن عّباس اّلذي ذكرته آنفا احلقيقة أّنين احلاضر على املبيح هذا من الّناحية الفقهية ، من الّناحية احل

كنت يف سنني مضت حّسنته يف بعض كتيب مث تبّني يل أّن فيه رجال جمهول العدالة ولذلك رجعت عن تقوية 

احلديث وحتسينه كما نقلت أنت عن الرتمذي وأدخلته يف القسم اّلذي مل يطبع بعد من ضعيف الّرتغيب 

ا أعدنا طباعة اّلد والرتهيب بينما كان 
ّ
يف الطّبعة األوىل من صحيح الّرتغيب والّرتهيب كان موجودا فيه واآلن مل

األّول من صحيح الّرتغيب والّرتهيب وتبّني يل أّن فيه تلك العّلة رفعت هذا احلديث من الّصحيح فالطّبعة اجلديدة 

  ...قلته إىل ضعيف الّرتغيب والّرتهيب فنقول اّليت هي من طباعة دار املعارف ليس فيها هذا احلديث ألّنين ن

  احللىب : شيخنا .



  نعم . الشيخ :

  احلليب : أرسلته يف السلسلة الضعيفة اجلزء الرابع .

موجود أيضا جزاك اهللا خري ؛ نعود لنقول فمن كان ال يزال يقتنع أو مقتنعا بأّن هذا احلديث ثابت كما  الشيخ :

الفقهّي يكفيه ومن كان يقتنع مبثل ما اقتنعت أنا به أنّه حديث ضعيف اإلسناد رأيت أنت من الّرتمذي فاجلواب 

فنعيد الكلمة اّليت قلناها هناك أّن هذا امليت ال يستحّق هذا العزاء حديث ضعيف خيالف حديثا صحيحا ال 

ض رّواته أيضا شيء من قيمة له أّما احلديث الثّاين فاّلذي أذكره اآلن غري متيقن أّن فيه اضطرابا يف متنه ويف بع

  اجلهالة ولعّل أخانا علّيا ميّدنا مبدده .

احلليب : شيخنا يف انقطاع بني عائشة والرّاوي عنها وسألتك عنه فلم تورده يف صحيح الرتمذي فبالتايل هو من 

  نصيب الكتاب اآلخر .

  ضعيف الرتمذي . الشيخ :

  احلليب : ضعيف الرتمذي .

يا أستاذي خيفي حنني ما استدفت شيئا سوى على الّنظام العسكري السوري هذا هو فإذا فرجعت  الشيخ :

  مكانك رايح , الشيخ يضحك رمحه اهللا .

  احللىب : شيخنا استفدنا يا شيخ .

  جزاك اهللا خري  يضحك الشيخ رمحه اهللا . الشيخ :

  لو مسحتم . السائل :

  تفضل . الشيخ :

  ...أيضا من القواعد األصولية  السائل :

  أه . يخ :الش

  يعين إذا تعارض القول والفعل يقّدم القول على الفعل . السائل :

  أحسنت جزاك اهللا خريا . الشيخ :

  ...ثانيا قاعدة أيضا أصولية  السائل :

  بس هذا الكالم أرجو أن توّجهه إىل جارك الشيخ :

  إيه هو أصوّيل .  السائل :

سب لإلمام مالك أنّه كذب والبن شهاب الزهري يقول سائل آخر : نفس حديث الّصّماء وقفت على كالم ين



هذا من حديث احلوثيني وكالم الليث بن سعد يقول لنا ما كنت أحدث به وكنت أكتمه لوال أنّه انتشر ونقل عن 

  ابن تيمّية أنّه يقول شاذ وأبو داوود يقول منسوخ فما رأيك ؟

ة الصباحية لقد نقلت أنا , أنا شخصيا نقلت عن أيضا أقول لك كأّنك مل تكن حاضرا يف تلك اجللس الشيخ :

أيب داوود أنّه ذكر عن اإلمام مالك تعليقا أيضا كنت دقيقا يف ذكره تعليقا أنّه قال حديث باطل وهذا ما مل تقله 

  أنت اآلن .

  وأن الصحيح أنّه كذب . السائل :

  نعم . الشيخ :

  كذب كذب .  السائل :

نفسه قال هذا حديث منسوخ فأنا لست غافال عن هذه األقوال اّليت توهن  طيب والشيء أن أبا داوود الشيخ :

من قيمة هذا احلديث ومن شأنه ولكن ماذا تريد مين إذا أوجدت لنفسي أّوال ّمث لغريي ثانيا أربعة طرق هلذا 

 احلديث ، هل يصّح يف حديث له أربعة طرق بعضها على األقّل صحيح لذاته هل يصّح أن يقال فيه حديث

  باطل أو حديث كذب هاه ؟

  ...هذا أشكل علي كالم أئمة يعين  السائل :

  طّيب إن شاء اهللا زال اإلشكال وطاح الشيخ :

  الزال اإلشكال قائما . السائل :

  الزال ؟ الشيخ :

  نعم . السائل :

  سبحان اهللا ! الشيخ :

  احلليب : ابن حجر وغريه أنكروا هذه الكلمة عن اإلمام مالك .

هذا هو املفروض لكن ملاذا ال يزال اإلشكال قائما يف صدر األستاذ مادام شهد لك بأّنك يعين من أهل  الشيخ :

  العلم باألصول ؟

  حبثنا عن احلّق إن شاء اهللا . السائل :

  إن شاء اهللا ، طيب غريه ؟ الشيخ :

فعله حيمل الفعل على اخلصوصّية  " إذا تعارض قوله صلى اهللا عليه وسّلمالقاعدة اّليت يرّددها الشوكاين  السائل :

  ؟ أو يقّدم القول على الفعل ألن فعله حيتمل اخلصوصّية "



عفوا ليس من الضروري أن حيمل على اخلصوصّية وإّمنا حيمل على حممل من ثالث ، إّما اخلصوصية  الشيخ :

من الّرسول عليه الّسالم فعال وهذا آخر ما ميكن أن يلجأ إليه الفقيه إّمنا األول أن يقال هذا النص اّلذي صدر 

ميكن أن يكون على اإلباحة األصلّية ألّن الّتشريع وهذا ذكرناه أيضا يف جلسة قريبة تعرضنا هلذا اليوم صباحا أن 

  الرسول عليه السالم قد يفعل شيئا على الرباءة األصلية ؟

  احلليب : نعم اليوم .

ه السالم قدم القول على الفعل هذه حقيقة علمّية أصولّية هكذا أذكر فإذا تعارض القول مع فعله علي الشيخ :

من الضروري جدا على طالب العلم أن يكونوا ذاكرين هلذه القاعدة ألّم إذا ما آمنوا ا أوال مث أحسنوا تطبيقها 

ثانيا ستزول بعض اإلشكاالت اّليت دارت يف نفسك ستزول أكيد ألّنك مقتنع بأّن هذه القاعدة هي قاعدة 

ملاذا ؟ ألّن قول الّرسول عليه الّسالم تشريع عاّم  " إذا تعارض القول مع الفعل قّدم القول على الفعل "حيحة ص

حّىت جاء يف علم األصول أّن األمر الّصادر من الّرسول صّلى اهللا عليه وسّلم موّجها إىل فرد من أفراد األّمة فهو 

( ال تصوموا يوم الّسبت الك إذا كان األمر موّجها لألّمة خطاب لكل األّمة ؛ أليس هذا من األصول ؟ فما ب

إىل آخر احلديث فإذا صدر أمر من الّرسول عليه الّسالم لفرد من أفراد األّمة ّمث ثبت  إّال فيما افترض عليكم )

رتضه وحييط به لدينا أّن الّنّيب صّلى اهللا عليه وآله وسّلم فعل خالف هذا األمر قلنا األمر تشريع عام والفعل قد يع

ما جيعله خاّصا به عليه الّسالم ال من باب اخلصوصّيات املعروفة واّليت هي من مناقبه عليه الّسالم وخصائصه اّليت 

ال يشاركه فيها أحد من الّناس حّىت بعضها ال يشاركه فيها بعض األنبياء والرسل كما هو معلوم فإذا تعارض أمره 

م القول على الفعل هلذا السبب أن قوله تشريع عام فعله قد وقد أي قد يكون عليه السالم أو قوله مع فعله قدّ 

تشريعا عاّما وقد ال يكون الشك أنّه يكون تشريعا عّما بشرطني اثنني ذكرنا صباحا ، الشرط األّول وهو أن 

يكون له خمالفا من  يكون عبادة وأن ال يكون عادة ؛ ألّن العادات ال تدخل يف الشرعّيات ؛ الّشرط الثّاين أن ال

القول الصادر من الّرسول عليه الّصالة والّسالم كما حنن اآلن يف صدده فإذا وجدنا قوال خالف فعله عليه السالم 

  أخذنا بقوله وتركنا فعله ألّن قوله هو الّشرع العام وفعله قد وقد ؛ اآلن نبحث يف هذه القدقدة .


